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 المقدمة

مباشر  تعاون، من خالل عملية هذه المبادرةأُطلق  مبادرة المنشآت كإحدى مبادرات المئوية السبع. وتهدف  .1

عمل أن تيمكن لمنظمة العمل الدولية  التيتحديد المجاالت  عن طريقاء، إلى االستفادة من خبرة المنشآت وبن  

 .المنظمة فتحقيق أهدا سعياً إلى مع المنشآتفيها 

 مع تعملو لملعاأنحاء ا جميع فيالمنشآت  تيجية معاالسترأهدافها ا جميعفي لية ولدا لعملا منظمةوتتعاون  .2

 لخال من ليةولدا لعملا منظمة نتحس تجاه. وم مزدوج االتسهيل نهج تعل   بهدفالمنشآت على اختالف أحجامها 

 تكتسب معرفة أشملفي حين أن المنشآت  ،لالئقا لعملالتصدي لتحديات ا فيالمنشآت  وقائعل فهمها درة،لمباا

 ليةولدا لعملا منظمة اتخبراالستفادة من  قادرة علىالمعنية وتصبح  ليةولدا لعملا منظمة تسياساو كبصكو

 تواصلها.ِسعة و

(، على استراتيجية لتوسيع نطاق تعاون منظمة 2132)حزيران/ يونيه  123وافق مجلس اإلدارة في دورته و .3

ل منظمة العم مشاركةووضع منهجية وإجراء داخلي ل ،العمل الدولية مع القطاع الخاص لتنفيذ مبادرة المنشآت

 صالنقطة اتك بالعمال الخاصة تعيين مكتب األنشطة الخاصة بأصحاب العمل ومكتب األنشطة جرىالدولية. و

معنية ال الميدانيةاإلدارات السياسية والمكاتب تتولى في حين  على التوالي، ونقابات العمال اتالشرك اتإلدار

 دور القيادة في القضايا أو األنشطة التي تقع ضمن حافظتها أو إقليمها.

 . وهذا التقرير2132و 2132في عامي قارير مرحلية عن تنفيذ مبادرة المنشآت تواستعرض مجلس اإلدارة  .4

عميق ة من المناقشات بشأن توسيع وتصلخهو الثالث بشأن مبادرة المنشآت ويستفيد من الدروس المست المرحلي

 تعاون منظمة العمل الدولية مع القطاع الخاص ويعرض عمل المكتب في هذا الصدد.

 تقديم مبادرة المنشآت

المساعدة على تحقيق  بهدفأكدت مبادرة المنشآت أهمية تعاون منظمة العمل الدولية مع القطاع الخاص  .5

صنع السياسات. ويمكن  عملية جها فياردإأهداف المنظمة من خالل توفير الرؤى والدروس التي يمكن 

جهود البين الدولية و بين الوظيفة المعيارية لمنظمة العمل صلة الوصلللتعاون مع المنشآت أن يؤدي دور 

النتيجة  في للمثاا سبيل علىاإلنفاذ الفعلي للصكوك المعيارية على أرض الواقع. و الرامية إلى ضمان

نتض، ةالحالي ليةولدا لعملا منظمة نيةاميزو برنامجفي  مةالمستدالمنشآت ا لتعزيز المخصصة مقصداً  26 م 

مقصداً محتوى يتصل بالحوار  22ومنظمة العمل الدولية،  اييرمحتوى يتصل بمع، مقصداً  22من أصل 

 االجتماعي.

. وثب  أن التعاون واألنشطة مع على السواء فرص وتحدياتإلى نشوء الطبيعة المتنوعة للمنشآت  وأفض  .6

اً استعداد كون أقل تنظيماً وأقلتالمنشآت الكبيرة أسهل بكثير من التعاون مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي 

 للتعاون الرسمي.

من أكبر  عددلوصول إلى في ا أنه ناجح العمل من خالل منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمالثب  أو .7

يكون مجال تركيز في المستقبل. فضالً عن  والبد من أن ،المنشآت، والسيما المنشآت الصغيرة والمتوسطة

لية، على سبيل المثال من خالل شبكات األعمال نهج أكثر هيك اتُّبع حيثماذلك، تحقق قدر أكبر من النجاح 

العالمية التي يؤهلها موقعها لمعالجة المجاالت المحددة في تقرير اللجنة العالمية بشأن مستقبل العمل، المعنون: 

 3العمل من أجل مستقبل أكثر إشراقاً.

 لمباشرا للتعاون صلبة نصةمعدد من برامج منظمة العمل الدولية  يوفر، لعالميةا لألعماا تشبكاإلى جانب و .8

 وبرنامج استدامة المنشآت المسؤولة والقادرة على التنافس. ألفضلا لعملا برنامج مثلوالناجح مع المنشآت، 

 

 (.2132، اللجنة العالمية بشأن مستقبل العمل )جنيف، العمل من أجل مستقبل أكثر إشراقاً مكتب العمل الدولي:    3

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---cabinet/documents/publication/wcms_662455.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---cabinet/documents/publication/wcms_662455.pdf
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ة منظمة العمل الدولي النهج الرامي إلى تشجيع عملية تعلم مزدوج االتجاه، حيث تتعلم فينجاح آخر  تمث لو .9

حيثما يؤدي  ألنشطةا قنطا توسيع على رةلقدا في يتمثل تلتحدياا حدأ. بيد أن تعاونهماوالمنشآت من تجربة 

الدولية.  لعملا منظمة مجابرو لألعماا تشبكاإطار  رجخاالنتائج،  تحسين لىاإلدماج األفضل لهذه األنشطة إ

األنشطة الخاصة و للعمااب األنشطة الخاصةبتتصل  تيلاواإلدارة الداخلية المنشورة مؤخراً  ثيقةبذلك و تقرو

 التحسين. طريقةكما تقدم اإلرشاد بشأن  ،لعملا بصحاأب

بخطة العمل بشأن العمل الالئق في سالسل  ،ويرتبط كثير من األنشطة المبلغ عنها في إطار مبادرة المنشآت .11

 في مواءمة هذه األنشطة مع خطة العمل. إحراز تقدم متواصلمع  بالتوازيالتوريد واإلمداد العالمية، 

 وتشمل بعض الدروس المستفادة األخرى ما يلي: .11

من خالل العمل مع المنشآت عبر جميع أنواع التعاون  هوتأثير عملها تزيد منظمة العمل الدولية نطاق )أ(

القدرة على نشر الممارسات الجيدة من خالل منظمات العمال ومنظمات أصحاب  من شأنوالمختلفة. 

فرصاً لزيادة تأثير  خلقتأن  ،وغير ذلك من األساليب خل البلدانالعمل وشبكات األعمال واألنشطة دا

 أنشطة منظمة العمل الدولية؛

قدر أكبر من ظهر بعض عمليات تقييم المشاريع أن العمل مع مجموعات شركات يمكن أن يكون له تُ  )ب(

 نقصال مثلستدامة. ويمكن أن يؤدي العمل مع فرادى الشركات إلى زيادة بعض المخاطر االو التأثير

 في االستدامة أو انخفاض مستوى التنسيق الداخلي.

في األيام األولى نسبياً  العمل الدولية منظمة وال تزالنتيجة،  هي عملية مستمرة وليستمبادرة الشركات و .12

فة هج المختلوالنُ  االختبارالتعاون، لذا سيكون  من حاالت من هذه العملية. وال يوجد نهج وحيد صالح لكل حالة

التنسيق الداخلي بين اإلدارات،  تحسينإلى  أدتالعملية على الدوام. غير أن مبادرة المنشآت هذه جزءاً من 

المنشآت وتوسيع نطاقها، األمر الذي سيؤدي  مشاركةأكثر تكامالً إلى توثيق ووسيؤدي اتباع نهج مستمر 

 .بدوره إلى زيادة تأثيرها

 سات سالسل التوريد واإلمدادالمنشآت وسياسات وممار -ألف

 شبكات األعمال العالمية

بشأن سياساتها االجتماعية من خالل مجموعة  ةنتظام مع المنشآت متعددة الجنسيفي حين أن المكتب يتعاون با .13

 متنوعة من الوسائل، أنشئ عدد من شبكات األعمال العالمية بشأن قضايا محددة.

 قطاع اجتماعها العالمي الثامن بشأن دور منصة عمل األطفال، عقدت 2132وفي تشرين األول/ أكتوبر  .14

 ن لقطاع األعمالامستديرت مائدتان ت، ُعقد2132-2132األعمال في القضاء على عمل األطفال. وفي الفترة 

تعاون لمعالجة مسألة عمل الخطة لتوسيع نطاق الجهود  وضعباكستان، وكان  إحدى النتائج الرئيسية في 

 لغرضفي باريس  ، استضاف  شركة عضو في منصة عمل األطفال اجتماعاً 2132عام وفي  األطفال.

استحداث نهج مشترك بشأن توريد المعادن. واستضاف  المنصة حلقات تدريب إلكترونية عالمية بشأن تدابير 

أجرت كما ، 2132لقطن في أوزبكستان في عام مكافحة عمل األطفال والعمل الجبري في موسم حصاد ا

، عقدت المنصة أيضاً  2132عام  صناعة إعادة التدوير. وفيفي اً جديدة بشأن عمل األطفال في التعدين وبحوث

 وزارة العمل واالستخدام في الهند. منبزيارة رفيعة المستوى  الذي تميزاجتماعها العالمي التاسع في جنيف، 

 سبل لتقاسم المعارف واستكشاف 2132في المكسيك في عام  باإلضافة إلى ذلك، عقدت المنصة اجتماعاً 

بلغ عدد أعضاء منصة عمل األطفال حالياً يالعمل التعاوني للتصدي لعمل األطفال في صناعة إعادة التدوير. و

ألمم المتحدة ومنظمة ا من وكاالتن يوكالت ، فضالً عنيمولهما قطاع الصناعة اثنتين نيشركة ومؤسست 33

 من منظمات المجتمع المدني.
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أمام  بشأن العمل الجبري لمنظمة العمل الدولية شبكة األعمال العالمية الجديدةاب العضوية في ب وفُتح .15

في سنغافورة. ومن خالل  2132منظمات قطاع األعمال ومنظمات أصحاب العمل في حزيران/ يونيه 

ال ومنظمات المشاورات التي أجري  في أوروبا وآسيا والواليات المتحدة مع الشركات ومنظمات قطاع األعم

، حددت شبكة األعمال العالمية الجديدة بشأن العمل الجبري ثالثة مجاالت 2132أصحاب العمل خالل عام 

( تحفيز 2القطاعات؛ ) عوفي جمي حجامالمنشآت على اختالف األ مع( دعم التنسيق والتعاون 3: )، هيتركيز

ذا التغيير داخل المنشآت الصغيرة؛ التغيير من خالل تحديد واستحداث أدوات ونُهج مصممة لتكييف ه

النهوض بالتغيير الهيكلي من خالل تعزيز دور قطاع األعمال في وضع السياسات والبرامج الوطنية.  (1)

ه االستراتيجي واألنشطة  أمانة ، سوف تقدم 2132. وفي عام التشغيليةوأُنشئ  لجنة توجيهية إلرشاد التوج 

التي يستضيفها مكتب األنشطة الخاصة بأصحاب العمل  ،بشأن العمل الجبريشبكة األعمال العالمية الجديدة 

للشبكة من أجل زيادة ومكتب األنشطة الخاصة بالعمال وفرع المبادئ والحقوق األساسية في العمل، الدعم 

ة شبكلهذه اوتنسيق األنشطة وإدارة التعاون وجمع التعليقات المتواصلة من األعضاء. كما ستواصل  العضوية

 والمبادرات متعددة أصحاب المصلحة األخرى. 2-2التحالف مع على نحو وثيق  التواصل

توسعاً مطرداً منذ إطالقها واإلعاقة  الشبكة العالمية لمنظمة العمل الدولية المتعلقة باألعمالنطاق  ويتوسع .16

واحدة تتعلق  إقليمية وشبكةنية شبكة وط 22شركة متعددة الجنسية و 22 حالياً الشبكة  ضموت ،2131في عام 

ي فالسنوي  االجتماع بشؤون المعوقين. وفي هادفة للربح وتعنىمنظمات غير  2تضم باألعمال واإلعاقة، و

 وقع  أربع شركات ،لمنظمة العمل الدولية والتابعة لشبكة العالمية المتعلقة باألعمال واإلعاقةل 2132عام 

ة الشبك األعمال. وأنشئ فرعقطاع دماج المعوقين في الذي يتضمن عشرة مبادئ إل الشبكة عالمية ميثاق

إطالق الشبكة المتعلقة باألعمال العالمية كما دعم  الشبكة ، 2132في تموز/ يوليه  الصينالعالمية في 

العالمي لألمم المتحدة، أصدرت الشبكة  ميثاقال مع وبالتعاون. 2132الهند في كانون الثاني/ يناير  في واإلعاقة

زية ، المتاح باللغات العربية واإلنكليالمعوقينقطاع األعمال بشأن حقوق األشخاص دليل بعنوان العالمية دليالً 

 والفرنسية والبرتغالية واإلسبانية.

ات جيع وربط مبادريهدف إلى تش ،على قطاع األعمال اً قائم اً تحالف شبكة التلمذة الصناعية العالميةتشكل و .17

ما كالسيما من خالل التلمذة الصناعية.  -بشأن المهارات وإتاحة فرص العمل للشباب  فيما بينها قطاع األعمال

هي مبادرة من المنظمة الدولية ألصحاب العمل، تشمل منظمة العمل الدولية ومنظمة التعاون و ،أن الشبكة

على مستوى  شركة عضواً  36. وتضم هذه الشبكة حالياً تينشريك تينؤسسكموالتنمية في الميدان االقتصادي 

شبكة وطنية تغطي أربع قارات. وتفيد المعلومات بأن الجهود التي  32أطلق  أنها ، كما الرؤساء التنفيذيين

إلى وللشباب مليون فرصة عمل  2.1، أدت إلى خلق 2132ها شبكة التلمذة الصناعية العالمية حتى عام تبذل

 ،أفضل الممارساتمن ممارسة  212فضالً عن  مجموعة أدوات 36وشركة  222عالمية من شبكة إنشاء 

 .جرى تشاركها

المعارف منصة رائدة من منصات تقاسم  يه ،شبكة األعمال العالمية من أجل أرضيات الحماية االجتماعيةو .18

الغاية  تحقيقلدعم فرصة فريدة أمام القطاع الخاص  أنها، فضالً عن لصالح المنشآت الحماية االجتماعيةبشأن 

االً  دعماً من أهداف التنمية المستدامة  2-1والغاية  3-1 ة ومنظمة من أمنش 21. وتضم الشبكة ما مجموعه فع 

تشرين األول/ أكتوبر  21عقد االجتماع السنوي الرابع للشبكة في جنيف في قد منظمات أصحاب العمل. و

لمستخدمين وتبيان جدوى الحماية صالح اضمانات ل تقديم المنشآتمجال جازات في الستعراض اإلن 2132

 األعمال العالمية تابعة لشبكةاالجتماعية وأنشطة بناء قدرات منظمات أصحاب العمل وإنشاء شبكات محلية 

التنمية من أهداف  2-1والغاية  1-3قطرية لدعم الغاية المشاريع المن أجل أرضيات الحماية االجتماعية و

: صياغة نسخة عالمية من لغرض 2132المستدامة. ويلتزم األعضاء باتباع إجراءات ومعالم محددة في عام 

 يعيتينمواضندوتين ية؛ إجراء عفي مجال الحماية االجتما ضمانات لمنشآتا تقديم بشأندليل الممارسات الجيدة 

وثيقتين بحثيتين إضافيتين لتبيان  استكمال؛ 2132لتيسير تقاسم المعارف والخبرات في عام  عبر اإلنترن 

افية شبكة إض وإطالق ؛ تنفيذ مشروع مشترك لدعم نظم وأرضيات الحماية االجتماعية الوطنية؛ إنشاءجدوىال

 واحدة على األقل من الشبكات الوطنية أو اإلقليمية.
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، بما في ذلك من خالل الرسمية مع المنشآت خارج إطار شبكات األعمال المكتب بشكل منتظم ويتعاون .19

 عام عدداً من االجتماعات. وعقد المدير البعينهبقطاع  معنيةاالجتماعات الثنائية والمشاركة في المؤتمرات ال

ستكشاف ال 2132-2132التنفيذيين في الفترة  يرينلشركات أو غيرهم من كبار المدلالتنفيذيين  يرينمع المد

مع فرق من مختلف  المدير العام المجاالت ذات االهتمام المشترك أو التعاون المحتمل، وكثيراً ما يتواصل

على وجه المدير العام تحدث لقد االستدامة. و عالقات العمل أومجال على المستوى العالمي في  شركاتال

: 2132لعام  التشاركي لقطاع األعمالالخصوص في عدد من مؤتمرات قطاع األعمال، بما في ذلك المنتدى 

قطاع األعمال ومجال حقوق اإلنسان، الذي  فيتجاهات والتطورات اال لمواجهةالتعاون من خالل الشراكات 

المعني باألعمال التجارية وحقوق  األمم المتحدة منتدىوشارك  في تنظيمه المنظمة الدولية ألصحاب العمل 

بشأن  لعالميةا للجنةتوصيات ا تقديمبغرض  لعملا مستقبل نبشأ لألعماا لقطاع مؤتمرو ،2132اإلنسان لعام 

 .لعملا مستقبل

 تعاون منظمة العمل الدولية مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتعاونيات

تبدأ  "كيففي مجال روح تنظيم المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بلغ عدد المشاركين في برنامج  .21

 ات ومشاريعالعشر الماضية. وبدأ سريان اتفاقعلى مر السنوات  اركمليون مش 36تقريباً  مشروعك وتحسنه"

مع نيابة وزارة تنظيم المشاريع في الجمهورية  تعاونالب التنفيذ الجديدة في األشهر االثني عشر الماضية

عات لتنمية المشروالدومينيكية ووكالة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في جورجيا والجهاز الحكومي المصري 

 المنشآت الصغيرة والمتوسطة في سيراليونب الجديدة المعنية وكالةالالمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر و

والوكالة الوطنية للتشغيل المستقل في تونس وإدارات التوظيف العامة في أوكرانيا واالتحاد الوطني لمنظمات 

 ربيجان.في جمهورية أذ العمل(أصحاب )أصحاب المشاريع 

 ،""استدامة المنشآت المسؤولة والقادرة على التنافسالمعنون عالمي لمنظمة العمل الدولية الامج يهدف البرنو .21

، أتاح 2132-2132إلى تحسين اإلنتاجية وظروف العمل في المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وفي الفترة 

وسطة. ويدعم البرنامج توسيع نطاق ة صغيرة ومتأمنش 223عامالً ومديراً في  2 223البرنامج تدريب 

عمليات تدخل  تطويرمن أجل منظمة العمل الدولية ل الهيئات المكونةمهارات ومعارف صانعي السياسات و

الة بشأن إنتاجية المنشآت الصغيرة والمتوسطة وظروف العمل، من خالل حلقة دراسية بعنوان "إنتاجية  فع 

من  مشارك 111ب ما يفوق يتدروجرى المنشآت الصغيرة والمتوسطة: حلقة دراسية لصانعي السياسات". 

، أجرى 2132. وفي أيلول/ سبتمبر 2132ر صانعي السياسات خالل المرحلة الثالثة، منذ تشرين الثاني/ نوفمب

مع مركز التدريب الدولي التابع لمنظمة العمل الدولية )مركز تورينو( ومنظمة التعاون  بالتعاون برنامجال

حلقة دراسية بعنوان "إنتاجية الشركات الصغيرة والمتوسطة: حلقة دراسية  ،والتنمية في الميدان االقتصادي

من الحكومات وأصحاب  اً مشارك 21أكثر من  الدراسية هذه الحلقةحضر ا، غانا. ولصانعي السياسات" في أكر

ي ف ، نظم مكتب األنشطة الخاصة بالعمال واالتحاد الياباني لنقابات العمالمماثلالعمل والعمال. وفي سياق 

ة مستدامة بعنوان "العمل الالئق وتحسين اإلنتاجية من أجل تنمي ورشة عمل ،2132 تشرين الثاني/ نوفمبر

ى مستوى عللتحسين اإلنتاجية حالة بشأن كيفية دعم الحوار االجتماعي أفريقيا". وشكل  أمثلة ودراسات  في

 العرض. هذا بؤرة تركيز المنشآت،

وحدد برنامج استدامة المنشآت المسؤولة والقادرة على التنافس، الحاجة إلى أداة لمساعدة كبار المشترين في  .22

سالسل التوريد واإلمداد تطويراً يراعي قضايا الجنسين. وتساعد األداة الجديدة على  كولومبيا على تطوير

تحديد التحيز القائم على نوع الجنس في المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتدعم تنفيذ تدابير المساواة بين الجنسين 

كل وثيق مع البرنامج حالياً بشفي دولة بوليفيا المتعددة القوميات وكولومبيا وبيرو وتركيا. وفي الصين، يعمل 

ساعد على تشجيع المزيد ي ممامبادرات أصحاب المصلحة المتعددين، بما في ذلك مبادرة التجارة األخالقية، 

منشآت من كبار المشترين على االنضمام إلى الجهود الرامية إلى تحسين اإلنتاجية وظروف العمل في ال

على  التدريب. ورع  مبادرة التجارة األخالقية ممداد الخاصة بهالسل التوريد واإلالصغيرة والمتوسطة في س

نذ مفي هذه المبادرة  عالمات تجارية ية أعضاء يمثلونثمانلمصنعاً صينياً يورد منتجاته  32هذا البرنامج في 

 .2132 عام
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 ضايالمعالجة الق هج االبتكاريةالتابع لمنظمة العمل الدولية تشجيع النُ  برنامج التمويل االجتماعييواصل و .23

منظمة، بما يشمل المصارف والمستثمرين النافذين  21االجتماعية الهامة. وعمل البرنامج مع أكثر من 

 ابتكارية مالية على استحداث خدمات ة هذه الجهاتومؤسسات التمويل بالغ الصغر وشركات التأمين لمساعد

الذي عاون بالت ،الالئق. وتستنير أطر قياس األثرتسهم في تحقيق العمل  ،ماليةغير ما يتصل بها من خدمات و

في مجال اإلدماج المالي والتأمين النافذ واالستثمار المستدام. وتشمل األمثلة  يةات الصناعرابطال مع يجري

، كما تشمل التمويل بالغ الصغر" قطاعصالح "المعايير العالمية إلدارة األداء االجتماعي: موارد شاملة ل

المالي للشبكة العالمية لالستثمار النافذ. وجرى تقاسم الدروس المستفادة من حلول طليعية  موضوع اإلدماج

 من أصحاب المصلحة. مشارك 22 111مشاركين يفوق عددهم مع 

 تنظيممن أجل  تعاونيات المستهلكينالياباني لتحا  اال، تعاون  منظمة العمل الدولية مع 2131ومنذ عام  .24

قادة تعاونيات أفارقة اختيروا لزيارة اليابان واالستفادة من معاينة صالح مشتركة لجوالت دراسية سنوية 

بلداً أفريقياً  32 شخصاً من كبار قادة التعاونيات من 12 حيث شاركالخبرات المتنوعة للتعاونيات اليابانية، 

وث البح اتمكون في تسع جوالت دراسية حتى اليوم. وأُطلق مشروع تعاون تقني بشأن تقاسم المعارف مع

 2121 عام إلى 2132 عام وجرى تمديده إلى مرحلة ثانية من لمدة ثالث سنوات 2132واالتصاالت في عام 

 مليون دوالر أمريكي. 3تعاونيات المستهلكين بمبلغ الياباني لتحاد االبتمويل من 

الغة الصغيرة وب على المنشآتإضفاء السمة المنظمة  في تيسير نةهيئاتها المكو  ودعم  منظمة العمل الدولية  .25

من أهداف التنمية المستدامة وتوصية االنتقال من االقتصاد غير  1-2بلداً. وتمشياً مع المقصد  23الصغر في 

(، أجري  عمليات تشخيص وطنية بشأن 212)رقم  2136المنظم إلى االقتصاد المنظم لمنظمة العمل الدولية، 

وضع استراتيجيات و/ أو خطط  أو يجري في تسعة بلدان. كما جرى السمة غير المنظمة فيما بين المنشآت

بلدان مثل كابو فيردي والكاميرون وغانا والمكسيك والسنغال وجنوب أفريقيا.  عدةعمل وطنية أو إقليمية في 

لقياس السمة المنظمة فيما بين المنشآت جديدة جرى تجريبها في الكاميرون،  ووضع  إدارة المنشآت منهجية

 .مشاركة في الحوار السياسيوال

 الشراكات والبرامج األخرى لمنظمة العمل الدولية

منها  311، تشكل شراكة 326 بين القطاعين العام والخاصفي الوق  الراهن بلغ عدد الشراكات السارية ي .26

، شمل  2132-2132مليون دوالر أمريكي. وفي الفترة  62.2ميزانية إجمالية تبلغ ب شراكات مع شركات

شراكات  ،النقدية( بالقيمفي المائة  21في المائة من جميع الشراكات بين القطاعين العام والخاص ) 22سبة ن

سواء من خالل االتفاقات مع فرادى على المع المنشآت لمعالجة المسائل المنهجية في مختلف القطاعات، 

، ركزت 2132-2132وفي الفترة الجهات الفاعلة في القطاع الخاص ومن خالل تحالفات ومبادرات مشتركة. 

على عمالة الشباب والمبادئ والحقوق األساسية في  المنشآتالقطاعين العام والخاص مع بين  جديدة اتشراك

ثلث الشراكات الممولة بين القطاعين العام  ويحظىالعمل في سالسل التوريد واإلمداد والتمويل االجتماعي. 

 في المائة(. 22يها تغطية إلقليم آسيا والمحيط الهادئ )تل ،مع المنشآت بتغطية عالمية والخاص

مصنع توريد  3211عالمة تجارية وأكثر من  311، العمل مع أكثر من برنامج العمل األفضلويواصل  .27

هذا الرقم. ويعمل البرنامج حالياً في  نفي المائة م 21ل النساء نسبة مليون عامل، وتمث   2.2يستخدم أكثر من 

 فذتنثمانية بلدان )بنغالديش وكمبوديا وإثيوبيا وهايتي وإندونيسيا واألردن ونيكاراغوا وفيتنام(، في حين 

 يةتيجاسترا فتهدفي بلدان أخرى. و القيام بذلكفي في مصر، كما يجري النظر على أساس تجريبي أنشطة 

 لمكونةا تلهيئاا على مجالبرآثار ا فيكبيرة  دةياتحقيق ز لىنون العمل األفضل إالمع لجديداالبرنامج الرائد 

 سالسل في لالئقا لعملا نبشأ لعامةا لمناقشةإرشادات اى إل ناداً . واست2122 معا حتى ةلممتدا ةلفترا في

 دروسلوا 2132 معا في ليولدا لعملا لمؤتمر 316الدورة  فيأجري   لتيا ،لعالميةواإلمداد ا يدرلتوا

 نم ألثرلتعزيز ا دراتمباالسنة ذاتها، يجري إعداد  فيبرنامج العمل األفضل  أثر متقييعملية  نمالمستخلصة 

 ديورلتا لسالس في قلالئا للعما العجز فيمواطن  لمعالجة نةولمکا تلهيئاا دراتق ءبناو دةيدجشراكات  لخال

 .ءألعضاا دوللا في منشآتلا وىمست علی ةطألنشا قاطن سيعوت نع فضالً ،لعالميةواإلمداد ا
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دأ ، الذي بالبيئة المأمونة والصحية للشباب مشروع، أطلق المكتب السالمة والصحة المهنيتينوفي مجال  .28

تنفيذه في البلدان الرائدة في ميانمار والفلبين وفيتنام، كما جرى توسيع نطاقه ليشمل األرجنتين وكولومبيا 

البيئة المأمونة ر مؤتم المشروع استضاف ،لعالميا مستوىلا علیو وكوت ديفوار وإندونيسيا وأوروغواي.

 نبشأ نيرلعشوا الحادي لعالميا رتمؤلما دعقخالل  ورةسنغاف في( SafeYouth@Workللشباب في العمل )

 لصحةوا للسالمة لعالميا وملي. وفي سياق االحتفال با2132 رسبتمبأيلول/  في للعما في لصحةوا لسالمةا

أقام المشروع شراكة كما . شبابلا للعماا لقضايا خصصةم ةطنشأ روعلمش، أجرى ا2132 ملعا للعما في

بيا عمليات تدخل المشروع في كولوم بتنفيذ. وسمح  اللجنة التوجيهية للصندوق صندوق "الرؤية صفر"مع 

وإثيوبيا وجمهورية الو الديمقراطية الشعبية ومدغشقر والمكسيك وميانمار وتونس، مع التركيز بدايةً على 

في قطاع الملبوسات وقطاع األغذية الزراعية. ويجري توسيع نطاق عمليات تدخل صندوق "الرؤية  نشآتالم

 دين المحليين على حد سواء.ين والمور  صفر" ليشمل مشاركة المشترين الدولي

 ،لوقاية في مجال السالمة والصحة المهنيتينالنشاط العالمي من أجل االمعنون وشمل البرنامج الرائد  .29

له االتحاد األوروبي لتقييم العوامل المحركة لتحسين السالمة والصحة المهنيتين في مشروعاً مشتركاً مو  

ة للسلع الغذائية والزراعية. ويجري نشر نتائج البحث واستخدامها في صياغة مداد العالمياإلتوريد والسالسل 

السالمة والصحة المهنيتين في سالسل التوريد واإلمداد العالمية. وانخرط عدد من  ل لتحسيننماذج تدخ  

د واإلمداد كما جرى وضع مجموعة أدوات موحدة لمختلف مستويات سالسل التوري ،البحث هذا الشركات في

المحركات والمعوقات  تقييم إلتاحة أدوات بحوث المشروع للممارسين المشاركين في 2132لعالمية في عام ا

 السالمة والصحة المهنيتين.في مجال 

نصة مراعاة حقوق اإلنسان في المناسبات الرياضية موواصل  منظمة العمل الدولية مشاركتها في اجتماعات  .31

. وفي أيار/ مايو مركز الرياضة وحقوق اإلنسانإلى إنشاء  2132ه في حزيران/ يوني التي أفض الكبرى، 

ع  منظمة العمل الدولية اتفاق شراكة مع لجنة طوكيو المنظ مة لأللعاب األولمبية واأللعاب ، وق  2132

 البعد المتصل بالعملومراعاة ، 2121األولمبية للمعوقين بهدف تعزيز االستدامة من خالل ألعاب طوكيو لعام 

 األلعاب. تنظيمشركاء  ما بينالنهوض بممارسات العمل المسؤولة اجتماعياً في عن طريق على نحو خاص

 من أجل، تتعاون منظمة العمل الدولية مع المنشآت برنامج البيئة المؤاتية للمنشآت المستدامةوفي إطار  .31

جات لمنهجية المترسخة في استنتابيئة األعمال أكثر مؤاتاة لخلق الوظائف وتحقيق النمو. وجرى تطبيق ا جعل

عملية تقييم  32دولة، فضالً عن إجراء  21المنشآت المستدامة، في أكثر من  بشأن تعزيز 2112مؤتمر عام 

تُجرى عمليات تقييم بيئة األعمال من خالل إجراء دراسات استقصائية داخل كما . 2132جديدة منذ عام 

مية إلى اإلصالح، على كيفية تحسين بيئة عمل المنشآت المنشآت، وتركز التوصيات وخطط العمل الرا

 المستدامة.

. وتتراوح حافظة التعاون في سالسل القيم العملمن أجل عالوة على ذلك، تعزز إدارة المنشآت نهجاً نظامياً  .32

 دبين العمل على تحسين ظروف العمل في سالسل التوريد واإلمدا ،النمو السريعب المتسمةالمذكورة اإلنمائي 

العالمية )السياحة والزراعة( لمعالجة مسائل السمة غير المنظمة والدخل واستحداث وظائف للنساء والشباب 

رين قسر عمل األطفال والعمل الجبري. ويستند هذا النهج إلى فيها ر ينتش التيوالمهاجرين واألسر  اً والمهج 

لمنتجات والخدمات بمجموعة من الجهات حيث يتأثر التبادل األساسي ل ،سوقالسلسلة القيم كمركز لنظام 

 .بلداً  16هذا النهج على نحو نشط في أكثر من  وقد اتب عالفاعلة واألدوار والقواعد والعالقات. 

 المبادرات الدولية بشأن سلوك المنشآت -باء

ة والسياسة الجنسيالمبادئ الثالثي بشأن المنشآت متعددة "إعالن  المعنون عالناإلتطبيق مبادئ  توخياً لتشجيع .33

، تيسر منظمة العمل الدولية إجراء 2117في عام )إعالن المنشآت متعد ة الجنسية(، المنقح  "االجتماعية

ديها في  بشأن أولويات العمل الالئق اتحوارال مع الهيئات المكونة الثالثية والمنشآت متعددة الجنسية، ومور 

ت في فيتنام وصناعة المنتجات الرياضية في باكستان وقطاع قطاع اإللكترونيا بعض األحيان. وتشمل األمثلة

التعاون  على لوطنيةا لمكونةا تلهيئاا رةقد ليةولدا لعملا منظمة وعززتالسياحة الفندقية في منطقة الكاريبي. 

حشد مساهمات  لىإ فرنسا حكومة تموله وعمشر فيهد حيث للسنغامع المنشآت في بلدان مثل كوت ديفوار وا

. وشمل  أنشطة بناء القدرات حلقات دراسية تنظم سنوياً في مركز تورينو للجميع لالئقا لعملالمنشآت لتحقيق ا

 فضالً عن أنشطة على المستويين اإلقليمي والوطني الستثارة الوعي وتيسير تبادل الخبرات.
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ية ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان ويساهم مشروع الشراكة بين االتحاد األوروبي ومنظمة العمل الدول .34

، في تعزيز مراعاة 2132الذي أُطلق في عام  ،سالسل التوريد واإلمدا  المسؤولة في آسيااالقتصادي بشأن 

المسؤولية االجتماعية للشركات/ السلوك  تشجيعالعمل الالئق وحقوق اإلنسان واالستدامة البيئية من خالل 

 ةمشروع الشراكالتحاد األوروبي في آسيا. ويشمل من استة شركاء تجاريين  في أوساطلشركات لالمسؤول 

ثالثي زة ومنصات للحوار اللشركات ودعم وضع سياسات محف  في صفوف اتحقيق فهم أفضل للسلوك المسؤول 

 ،يركز مشروع الشراكة بين االتحاد األوروبي ومنظمة العمل الدولية وهيئة األمم المتحدة للمرأةكما وأكثر. 

الوفاء  بالتالي فييسهم ، وفي قطاع األعمالعلى تعزيز التمكين االقتصادي للمرأة من خالل السلوك المسؤول 

هذه المسألة فضالً عن خارطة الطريق التي وضعها بشأن التمكين االقتصادي  بشأنبالتزامات مجموعة السبعة 

راكة شبشأن  ،الالتينية ومنطقة الكاريبي أمريكافي يغطي تسعة بلدان مشروع  ، أطلق2132في عام للمرأة. و

بين االتحاد األوروبي ومنظمة العمل الدولية ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ومكتب مفوضية 

على تطوير/ تنفيذ خطط عمل وطنية بشأن قطاع األعمال وحقوق يركز األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان، 

 الخبرات بين شركات أوروبية وشركات في قاسمفرص تتوفير والشركات  في الواجبة لعنايةااإلنسان وبذل 

 المنطقة.

ة أداة قي م مكتب المساعدة في منظمة العمل الدولية لصالح قطاع األعمال بشأن معايير العمل الدوليةواليزال  .35

 عدد زوار الموقع ما فتئو للشركات التي تسعى إلى مواءمة سياساتها وممارساتها مع معايير العمل الدولية.

 زائر في المتوسط 31111 بلغ أكثر من على ازدياد إذقطاع األعمال،  لصالحاإللكتروني لمكتب المساعدة 

طلب فردي  3311 مقارنة بآخر سنة تقويمية. واستجاب مكتب المساعدة لطلبات بلغ  في مجموعها شهرياً 

 - 2132 / مارسإبالغ في آذار مقبوالً خالل آخر فترة طلباً  322. وجرى الرد على ما مجموعه ئهمنذ إنشا

 .2132 فبراير/ شباط

قيق تحمشاركتها في تحالفات األمم المتحدة دعماً ل وتتعاون منظمة العمل الدولية أيضاً مع الشركات من خالل .36

الستئصال العمل ، وهو الشراكة العالمية 7-8التحالف ، أنشأ 2132أهداف التنمية المستدامة. وفي عام 

د عمل لسالسل التوري فريقالجبري والرق المعاصر واالتجار بالبشر وعمل األطفال في جميع أنحاء العالم، 

لجهود المبذولة على المستوى القطري للقضاء على عمل األطفال والعمل الجبري في سالسل ل دعماً  واإلمدا 

األدوات وحشد الموارد. وفي إطار  استحداثف والتوريد واإلمداد عن طريق إجراء البحوث ونشر المعار

بشأن  ثرألاتعزيز العمل وب لإلرتقاء المبذولة المبادرة العالمية بشأن الوظائف الالئقة للشباب والجهود العالمية

منظمة العمل الدولية مع الشركات التي  تتعاون، 2111عمالة الشباب دعماً لبرنامج التنمية المستدامة لعام 

مة إلى إقا الراميةفي المنصات  وتشاركالشباب  الذي تمثله عمالةتحدي ال لمعالجةخاذ إجراءات تلتزم بات

ات. وشارك  واالبتكار اتنبي  التعاون المستند إلى ال حفزشراكات على المستويين القطري واإلقليمي فضالً عن 

ي فمنظمة العمل الدولية في عدد من األنشطة مع الشركات في إطار شراكة االتفاق العالمي لألمم المتحدة بما 

اجتماع تخطيطي في جنيف في في و ،سلسلة من األنشطة بالتعاون مع شركات كبرى في فرنسا ذلك

 أمريكا الالتينية في أيار/ مايو إقليمي فيتماع اجفي و ،منشآت شريكة في االتفاق العالمي ضم  ، 2132 عام

 .2132الموائد المستديرة في بنغالديش في أيلول/ سبتمبر  إحدىمناقشة في و 2132

لتعزيز اتساق السياسات على المستوى الدولي  المنظمات الدولية األخرىوتتعاون منظمة العمل الدولية مع  .37

تعاون ال :ع األعمال الشاملة والمستدامة والمسؤولة. ويشمل ذلكبشأن المسائل المتعلقة بتشجيع ممارسات قطا

مع مفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان والفريق العامل المعني باألعمال التجارية وحقوق اإلنسان في 

المنتدى السنوي المعني باألعمال التجارية وحقوق اإلنسان والتقارير المواضيعية المقدمة إلى مجلس حقوق 

ان والجمعية العامة والزيارات القطرية للفريق العامل؛ التعاون مع منظمة التعاون والتنمية في الميدان اإلنس

الميدان  لمنظمة التعاون والتنمية في االقتصادي بشأن اإلرشادات المتعلقة ببذل العناية الواجبة والمنتدى العالمي

رك ارئيس مشبصفة مي لألمم المتحدة، السيما واالتفاق العال المسؤول االقتصادي بشأن السلوك التجاري

 دةاالتفاق العالمي لألمم المتح منصة عمل لالتفاق العالمي لألمم المتحدة، وفي سياقالتابعة لشبكة الخبراء 

 العالمية. واإلمداد بشأن العمل الالئق في سالسل التوريد
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 بناء المعارف واستثارة الوعي -جيم

 السيماصر بناء المعارف واستثارة الوعي، امع المنشآت، عن ليةولدا لعملا منظمةأنشطة تعاون  يضم معظم .38

أو ورش عمل. وفي  ةلمستديرا ئدالموا تجتماعاوالمشاركة وعقد ا ةللشراك ذجنما فستكشاوا ثلبحوا اءجرإ

يا تمر جنوب شرق آس مم"رابطة أ ، المعنون2132مشروع البحث اإلقليمي لعام  مجال البحوث، واستناداً إلى

لبمرحلة   مكتب األنشطة الخاصة بأصحاب العمل: كيف تغير التكنولوجيا الوظائف والمنشآت"، أعد  تحو 

 دد منع وساهم في ،ند وفيتناميانمار والفلبين وسنغافورة وتايلكمبوديا وإندونيسيا ومعن موجزات قطرية 

جاكارتا بيجين ودكا وهانوي والعمل في  مستقبل شأنرؤساء تنفيذيين بل الجلسات اإلعالميةو وطنيةالحوارات ال

 اتمنظم. وباإلضافة إلى تقاسم النتائج الرئيسية للتقرير الصادر عن 2132-2132الفترة  وبنوم بين خالل

طلبات واضحة من المنظمات الدولية، بما في ذلك كذلك ووزارات العمل، وردت  وأصحاب العملاألعمال 

البرنامج و)األونكتاد(  يا والمحيط الهادئ ومؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنميةالتعاون االقتصادي آلسمنتدى 

لتنمية والبنك الدولي. وعلى نحو عام، تقاسم مكتب األنشطة ل اإلقليمية مصارفالاإلنمائي لألمم المتحدة و

العمل واالجتماعات مستقبل  شأنب مختلفاً  وطنياً  حواراً  21الخاصة بأصحاب العمل نتائج التقرير في حوالي 

 لتحديات القائمة في أسواق العمل.ا تعالجالسياسية التي 

، الذي المرأة في األعمال واإل ارةويواصل مكتب األنشطة الخاصة بأصحاب العمل برنامجه العالمي بشأن  .39

ل التوفير قاعدة بينات لقطاع األعم على الصعيد العالمي والشركات وأصحاب العمل منظمات األعمال يحشد

، أطلق مكتب 2132-2132وفي الفترة   2من أجل تحقيق الميزة التنافسية التي يتيحها التنوع الجنساني.

 المعنية، ثالثة تقارير إقليمية وأصحاب العمل األنشطة الخاصة بأصحاب العمل، بالتعاون مع منظمات األعمال

التينية ومنطقة الكاريبي. باإلضافة إلى : منطقة الكاريبي؛ أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى؛ أمريكا المن أجل

وأصحاب العمل منشورات لتسليط الضوء على الممارسات الجيدة في منظمات األعمال  صدرت أربعةذلك، 

مكتب  وعلى المستوى الوطني، دعم 1ومبادرات الشركات بشأن تعزيز مشاركة المرأة في مراكز القيادة.

 في هندوراس ،تقارير قطرية بشأن المرأة في األعمال واإلدارةثالثة األنشطة الخاصة بأصحاب العمل وضع 

الوطنية في هذه البلدان. وتوفر هذه التقارير بيانات  وأصحاب العمل والهند وبنما بشراكة مع منظمات األعمال

ن وتمك   قياديةالمناصب في الالمرأة  شأنبمن خالل تنفيذ الدراسات االستقصائية للشركات  بكل بلدخاصة 

مؤسسات المن المشاركة الفعالة في الحوار السياسي مع الوزارات و وأصحاب العمل مات األعمالمنظ

 صفوف الشركات. فيبشأن خلق مزيد من التنوع الجنساني والشركات  يةالتعليم

وفي إقليم األمريكيتين، يشترك مكتب األنشطة الخاصة بأصحاب العمل مع هيئة األمم المتحدة للمرأة في العمل  .41

ح: الكل راب"برنامج وى برنامج ممول من االتحاد األوروبي لتعزيز تبيان جدوى المساواة بين الجنسين. عل

يقوي  ،(2121-2132)، هو برنامج ثالثي السنوات "أعمال مدّرة للربح االمساواة بين الجنسين معناه

مكاسب قطاع األعمال التي تتيحها المساواة بين  من أجل تعزيزقدرات الجهات الفاعلة الخاصة والعامة 

ستة بلدان )األرجنتين والبرازيل وشيلي وكوستاريكا  في وأصحاب العمل الجنسين في منظمات األعمال

في األرجنتين  المشاركة وأصحاب العمل ، أعد ت منظمات األعمال2132وجامايكا وأوروغواي(. وفي عام 

ج باإلضافة إلى ذلك، أعد  البرنامبشأن برنامج المرأة في األعمال واإلدارة. وشيلي وكوستاريكا تقارير قطرية 

وغيرها من المنظمات الرئيسية التي تشجع وأصحاب العمل تقريراً استطالعياً يورد مسحاً بمنظمات األعمال 

الجيدة ل قطاع األعماعلى المستوى دون اإلقليمي يحدد ممارسات  كما أعد تقريراً المساواة بين الجنسين. 

 تضييق الفجوة في األجور بين الجنسين والقضاء على التمييز ومنع التحرش في مكان العمل. الهادفة إلى

 

من أهداف التنمية المستدامة بشأن "كفالة  5-5قصد يساهم برنامج المرأة في األعمال واإلدارة، في تحقيق الم   2
مشاركة المرأة مشاركة كاملة وفعالة وتكافؤ الفرص المتاحة لها للقيادة على قدم المساواة مع الرجل على جميع 

 اشرمب مستويات صنع القرار في الحياة السياسية واالقتصادية والعامة". وعلى وجه الخصوص، يتصل على نحو
 .على المسؤولية عنهمنظمة العمل الدولية  ائتمنتالذي اصب اإلدارية"، بشأن "نسبة النساء في المن 9-5-5بالمؤشر 

 انظر:   1
ILO: A global snapshot: Women leaders and managers in employers’ organizations, 2017; ILO: 

Promoting women in business and management: A handbook for national employers’ organizations, 

2017; ILO: Gender diversity journey: Company good practices, 2017; and IOE–ILO ACT/EMP: 

Women’s Economic Empowerment: Good practices, 2018. 
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ك برنامج هنا ،. ومن بين األمثلةلهااشكأعلى اختالف  مع المنشآت نتشمل التعاو، في الميدانعديدة أنشطة  تُنف ذ .41

ع تبي، الذي مم المتحدة لألغذية والزراعة في زامبياياباسا المشترك بين منظمة العمل الدولية ومنظمة األ

 يةتجارمؤسسات  2 ، مشاركة2132-2132للفترة  الذي أتاح في الموسم الزراعيونهج تطوير نظم السوق 

 ارؤية مشتركة معه تقاسم معقول من خاللالحجم المنشآت لتجار السلع األساسية ذات  2لمواد الزراعية ول

سواق ألا تغلغلها فيمن ، مما يزيد المناطق الريفية وصولها إلى نطاق وسيعلوضع نماذج أعمال جديدة بغية ت

 تقريب الخدمات من صغار المزارعين.في في الوق  ذاته يساهم وحجمها السوقي و

 بسجل ظالحتفايضطلع بمهمة "ا كيالمكتب إلى  ليولدا لعملا مكتبإدارة  مجلس لوالية أوكلها ستجابةوا .42

 بوضع لمكتبا مقا"، ليةولدا لعملا منظمة موظفيسيتاح لجميع  ،ليةولدا لعملا منظمة معمتعاونة لللمنشآت ا

مع المنشآت  ليةولدا لعملا منظمةبشأن تعاون  المعلومات جمعبغية  ليةولدا لعملالمنشآت لمنظمة ا سجل

هذا السجل منصة على . ولعالميا مستوىلا على ليةولدا لعملا منظمة موظفي جميع بين تلمعلوماوتقاسم ا

ية ستوعب كموي ،جميع اإلدارات السياسية في منظمة العمل الدولية والمكاتب الميدانية متاحة أماماإلنترن  

البلد المعني ونوع  أووبلد المقر والمسألة المعنية و/ محدودة من المعلومات عن كل مشاركة )مثل اسم الشركة

وظف م خالل ل لموظفي منظمة العمل الدولية الوصول إلى معلومات أكثر تفصيالً منالمشاركة(، ويتيح السج

 نظمةمل موحداً تصنيفاً  المداخل إلى هذه القاعدة متستخداالتصال في منظمة العمل الدولية بشأن تلك المشاركة. و

اون تع يوتقص صدرأن يحس ن من  لمكتبا نسيمك  مماالعمل الدولية فضالً عن قابلية البحث فيها في مجملها، 

 التزاماتلشركات ل بما في ذلك حيثما يكون تعاون،لا تحسين صفر تحديدالمنشآت و معلية ولدا لعملا منظمة

 أو البلدان نفسها. نفسها مهتمة بالقضايا حيثما تكون شركات متعددةأو  نيةاميد مكاتبأو  دةمتعدمع إدارات 

 قرارمشروع 

 مع ص،لخاا علقطاا مع ليةولدا لعملا منظمةتعاون  عزيزير العام أن يواصل تطلب مجلس اإل ارة من المد .43
 . ارةإلا مجلس يقدمها لتياإلرشا ات ا ةعاامر
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